KAIŠIADORIŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI, ASMENIUI SĄRAŠAS
Eil
Nr.

Paslauga
(pavadinimas, trumpas apibūdinimas
trukmė, cikliškumas ir t.t.)
1.

2.

3.

Vaiko brandumo mokyklai
vertinimas. Gali kreiptis tėvai
(globėjai, rūpintojai) pageidaujantys
paankstinti vaiko ugdymą pagal
priešmokyklinio ar pradinio ugdymo
programą.
Specialiųjų ugdymosi poreikių
įvertinimas. Nustatyti vaiko
asmenybės ir ugdymosi problemas,
įvertinti specialiuosius ugdymosi
poreikius, nustatyti jų lygį, skirti
specialųjį ugdymą, suteikti
rekomendacijas dėl ugdymo,
rekomenduoti ugdymo įstaigą.
Gabumų įvertinimas.

Paslaugos teikėjas
adresas, kontaktai,
darbo laikas

Kaišiadorių
Pedagoginė
psichologinė tarnyba
Gedimino g. 48, LT 56126, Kaišiadorys
tel. (8 346) 43 814, (8
610) 27 714
ppt@kaisiadoryssspc.lt
twww.ppt.kaisiadoryssspc.lt
Darbo laikas:
I – V – 8.00 – 17.00
Pietų pertrauka
12.00-13.00

Paslaugos
gavėjai

Vaikai 5-6
metų amžiaus

Paslauga
asmeniui ir
(ar) grupei
asmenų
Asmeniui

Paslaugos
teikimo
vieta (-os)
Tarnybos
patalpose

Paslaugos užsakymas,
kaina

Kreipiasi tėvai
(globėjai, rūpintojai).
Paslauga nemokama

Vaikai, kurie
turi mokymosi
sunkumų

12-16
vaikai

Asmeniui

m. Asmeniui

Tarnybos
patalpose,
atskirais
atvejais asmens
namuose

Kreipiasi ugdymo
įstaigos ar tėvai
(globėjai, rūpintojai).

Tarnybos
patalpose

Kreipiasi tėvai
(globėjai, rūpintojai).

Nemokama paslauga

Paslauga nemokama
4.

Psichologinės pagalbos teikimas.
Individualios psichologo
konsultacijos vaikams, turintiems
emocijų, elgesio, bendravimo, savęs
pažinimo ir augimo problemų,
išgyvenantiems krizės, patyčias,

Vaikai, tėvai, Asmeniui
pedagogai,
švietimo
įstaigų
specialistai

Tarnybos
patalpose

Kreipiasi tėvai
(globėjai, rūpintojai).
Paslauga nemokama

smurtą.
5.

Psichologinės pagalbos teikimas.
Individualios psichologo
konsultacijos suaugusiems,
išgyvenantiems psichologines krizes.

Suaugę
asmenys

6.

Specialiosios logopedinės
korekcinės pratybos vaikams.
Į užsiėmimus kviečiami vaikai,
turintys tarties, rašymo, skaitymo
sunkumų.
Specialiosios korekcinės pratybos
vaikams.
Į užsiėmimus kviečiami vaikai,
turintys raidos, mokymosi sunkumų.
Bendravimo su vaikais tobulinimo
kursai.
Kursų tikslas – suteikti žinių apie
efektyvią tėvystę, stiprinti tėvų
socialinius ir bendravimo su vaikais
įgūdžius.

Vaikai
tėvai

7.

8.

9.

Efektyvios tėvystės įgūdžių
mokymai tėvams. Mokymų tikslas –
suteikti žinių apie vaiko raidą ir
poreikius skirtingais amžiaus
tarpsniais, mokyti veiksmingesnių
būdų bendrauti su vaiku, atsiliepti į
vaiko poreikius ir sudaryti sąlygas

Asmeniui

ir

jų Asmeniui

Tarnybos
Paslauga nemokama
patalpose,
atskirais
atvejais asmens
namuose
Tarnybos
Kreipiasi tėvai
patalpose
(globėjai, rūpintojai).
Paslauga nemokama

Vaikai
tėvai

ir

jų Asmeniui

Tėvai, kuriems Grupei
kursai paskirti
teismo ar ne
teismo tvarka
administracinio
nusižengimo
bylą
nagrinėjusios
institucijos
(pareigūno)
nutarimu
Tėvai
Grupei,
4
užsiėmimai po
3 val. vieną
kartą
per
savaitę.
Grupėje
gali
būti nuo 8 iki

Tarnybos
patalpose

Paslauga nemokama

Tarnybos
patalpose

Paslauga mokama
Kaina – 38 Eur.

Tarnybos
patalpose

Kreipiasi tėvai
(globėjai, rūpintojai),
VVTAĮT teritorinis
skyrius, švietimo
įstaigos.
Paslauga nemokama

sėkmingai vaiko raidai, padėti
dalintis patirtimi, idėjomis,
problemų sprendimais.
10. Užsiėmimų ciklas tėvams arba
auklėtojams pagal programą
,,Mokykla tėvams ir auklėtojams“.
Programa tiems, kurie ieško būdų
užmegzti gilesnius ir šiltesnius
santykius su vaikais. Mokymų tikslas
– suteikti konstruktyvaus bendravimo
su vaikais ir paaugliais žinių tėvams
ir auklėtojams. Informacija apie
organizuojamas veiklas skelbiama
tarnybos internetinėje svetainėje:
www.ppt.kaisiadorys-sspc.lt
11. Ankstyvosios intervencijos
programa. Skirta asmenims nuo 14
iki 21 metų, kurie dėl
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
pateko į policijos, teismų, mokyklos
ar darbovietės akiratį. Tokiems
asmenims būdingas eksperimentinis
ar nereguliarus psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimas, kuomet
asmenys turi problemų dėl rizikingo
elgesio.
12. Psichologinių krizių valdymas
ugdymo įstaigoje. Krizių valdymo
komandos specialistų teikiama
pagalba psichologinei krizei įveikti
ugdymo įstaigoje.

12 asmenų.
Tėvai,
pedagogai,
švietimo
įstaigų
specialistai

Grupei

Tarnybos
patalpose

Kreipiasi tėvai
(globėjai, rūpintojai)..

Jauni asmenys

Ne mažiau kaip Tarnybos
3
asmenų patalpose
grupei

Kreipiasi jauni
asmenys, tėvai
(globėjai, rūpintojai),
policija, ugdymo
įstaigos, sveikatos
priežiūros specialistai.
Paslauga nemokama

Ugdymo
įstaigos
bendruomenė

Asmeniui,
grupei

Kreipiasi ugdymo
įstaiga, psichologinės
krizės atveju.
Paslauga nemokama

Paslauga nemokama

Ugdymo
įstaigoje

